
IN MEMORIAM

D. L. Uyttenboogaart
en

E. D. Uyttenboogaart-Eliasen

door

D. MACGILLAVRY, Amerongen*).

Daniel Louis Uyttenboogaart v/erd geboren te Amsterdam
op 16 Augustus 1872 als zoon van Mr. Fr. Uyttenboogaart en J. J.

Uyttenboogaart-Schalekamp. Zijn opleiding geschiedde aan de L. S.,

H.B S. m. 5-j. c. en Gymnasium te Tiel (1878 —1891) en aan de Ge-
meentelijke Universiteit te Amsterdam, waar hij in October 1896 tot

Doctor in de Rechten promoveerde.
Zijn gelukkig huwelijk met Ellen Dagmar Eliasen is kinderloos ge-

bleven. Zij ontviel hem op 22 December 1946.

Zijn ambtelijke en zakelijke loopbaan was als volgt : Commies bij de
Afdeling Publieke Werken ter Secretarie van de Gemeente Amsterdam
(1896 —1898), Directeur der Nederlandsche Biograaf Maatschappij
(1898 —1900), reis naar Suriname enz. om handelsbelangen bij de
goudindustrie te controleren in 1900, Secretaris, daarna Directeur der
N.V. Het Nederlandsche Veem (Amsterdam —Rotterdam ; 1898 —

•

1908), Directeur der Graan Elevator Maatschappij te Rotterdam (1908—1928). Van 1928 af wijdde hij zich hoofdzakelijk aan de Entomologie,
hetgeen niet verhinderde, dat hij ook in het zakenleven geïnteresseerd
bleef als Gedelegeerd Commissaris der N.V. Haven- en Scheepvaart-
bedrijven (ex G.E.M.) te Rotterdam, President-Commissaris der N.V.
Het Nederlandsche Veem en Lid van de Raad van Toezicht der Am-
sterdamsche Goederenbank N.V. Tevens was hij ook lid en voorzitter

van verschillende staatscommissies op het gebied der contingentering,
laatstelijk nog voorzitter van de Rijksberoepscommissie Algemeen Vor-
deringsbesluit. Zijn verdiensten voor de Publieke Zaak werden door de
Regering erkend door zijn benoeming tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau.

De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een door hem zelf inge-
vulde vragenlijst van onze Vereniging over biografische bijzonder-
heden.

Van meer belang voor onze Vereniging (waarvan hij niet minder
dan 52 jaren lid is geweest) is zijn entomologische loopbaan. Hierover
deelt hij zelf uitvoerige bijzonderheden mede in Tijdschrift voor En-
tomologie 87 1944 (1946) p. 92—103 en 88 1945 (1947) p. 19—38 ; zie

ook zijn causerie op de 99e Zomervergadering op 24 Juni 1944 te Am-
sterdam, gepubliceerd in Entomologische Berichten 12, no. 271/272,
20 December 1946, p. 72—83. De lijst zijner geschriften aan het slot

*) Als separaat-afdruk vooraf gepubliceerd op 1 Juni 1948.
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van dit levensbericht moge er toe bijdragen, een beeld te geven van
zijn entomologische werkzaamheid. Van zijn entomologische verzame-
lingen legateerde hij de Nederlandse Coleoptera aan de Landbouw-
hogeschool te Wageningen, de Curculionidae en de verzameling van
Canarische Coleoptera aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
te Leiden en de Algemene collectie Coleoptera en de dupla aan het
Zoölogisch Museum te Amsterdam. Zijn entomologische boekerij lega-
teerde hij aan de Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

^fc^xM^

Van het Bestuur van onze Vereniging maakte hij eenendertig jaren
lang deel uit: Lid zonder functie van 1916 —1926, penningmeester van
1926 —1934, bibliothecaris van 1934 —1939, vice-president van 1939 —

-

1945 en President van 1945 —1946. Onze Vereniging eerde hem, bij

zijn aftreden als President, op de Zomervergadering van 21 Juni 1947,
door hem te benoemen tot Erelid. Het bericht hiervan bereikte hem op
zijn laatste ziekb&d, en gaf hem nog grote vreugde en voldoening.

Hij overleed, na een smartelijke ziekte, op 2 Augustus 1947*) te

Heemstede.
Nu hij zelf zo veel over zijn werk en leven heeft geschreven, en van

mijn hand reeds tweemaal een In Memoriam verscheen (Ent. Ber. 12
no. 277, 1 Sept. 1947, p. 169—170 en Vakbl. v. Biol. 27 no. 10, Oct.

*) En niet 1 Augustus, zoals bij vergissing in het Vakblad voor Biologen staat.
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1947, p. 145—147), valt het te begrijpen, dat ik enigszins aarzelde om
gevolg te geven aan de vererende opdracht van het Bestuur om nu
voor dit Tijdschrift ten derden male de pen te hanteren. Ik voel mij dan
ook gerechtigd om wat ik reeds schreef niet te herhalen, maar liever

naar voren te brengen wat de betekenis is van hetgeen Uyttenboogaart
voor de Vereniging heeft willen zijn. Daarbij komen mij twee punten
voor de geest, die ik wat nader wil toelichten.

Het eerste punt is het voorbeeld, dat Uyttenboogaart ons gaf om
doelbewust een beperkt onderwerp voor zijn verzamelstudie uit te

kiezen en zodoende veel te bereiken. Het tweede punt is het stellen

van onze vereniging op een betere financiële basis dan wij tot nu toe
hebben gekend.

Wat het eerste punt betreft, mogen wij niet vergeten, in dit In Me-
moriam over Uyttenboogaart ook zijn vrouw te betrekken. Een zeer
groot deel van het succes, dat het onderzoek der Canarische eilanden
had, was ongetwijfeld te danken aan de medewerking van Ellen Eliasen.
Wanneer een buitenlandse reis ondernomen zou worden, wist Uytten-
boogaart zich eerst in te werken in hetgeen omtrent die streek bekend
was. Hij bracht de literatuur bijeen, niet alleen entomologisch, maar
gedachtig aan het feit, dat er steeds een innige samenhang bestaat
tusschen fauna en flora, werd ook de botanie niet vergeten en vanzelf-
sprekend ook niet de geologie. Zijn vrouw bestudeerde deze materie
niet minder ijverig. Het is geen wonder, dat zodoende goede resultaten
niet uitbleven. Zij wisten waarnaar en waar gezocht moest worden. Ook
al was nog zo veel van de oorspronkelijke wouden, waarin Wo 1 1 a s -

ton zo veel nieuws verzamelde, onherstelbaar verwoest geworden,
zij wisten de restanten op te sporen, waar doelmatig zoeken belangrijke
vondsten kon opleveren. Het was echter niet alleen voldoende om te

weten waar gezocht moest worden, m-en moest er ook de toegang toe
krijgen, en hier hielp weer hun enorme talenkennis* ) en hun slag om
met anderen, hoog en laag, om te gaan. Ook stond door zijn handels-
relaties hem menigmaal een introductie ten dienste. Nog een factor van
belang was hun beider krachtig gestel, waardoor zij vermoeiende toch-
ten konden ondernemen en, waar dat nodig was, konden kamperen zon-
der de gemakken van een goed hotel.

Dan wil ik speciaal ingaan op de enorme betekenis voor onze Ned.
Ent. Ver. van de eendrachtig door het echtpaar gevormde stichting
Uyttenboogaart-Ehasen. Daardoor heeft onze vereniging, die nog al

eens noodlijdend was, een financiële ruggesteun gekregen zoals bij

weinig dergelijke verenigingen het geval zal zijn. De stichting houdt in,

dat het zeer grote vermogen van Uyttenboogaart ten goede komt aan
de entomologie. Wel brengt de armoede, waaronder ons land gebukt
gaat door de laatste wereldoorlog mede, dat de fiscus kans zag, het ons
toegedachte actief tot de helft te verminderen, maar toch zijn de mid-
delen, die ons nu jaarlijks ten dienste staan, niet gering. Het spreekt van
zelf, dat Uyttenboogaart als goed zakenman de nodige maatregelen
nam, dat het geld goed beheerd zou worden. Al heeft het bestuur der
vereniging de taak om te overleggen, waaraan het geld besteed zal
worden, er is ook financieel toezicht. Dit was een punt, waarover
Uyttenboogaart wel eens zijn bezorgdheid heeft uitgesproken tegenover
mij, want hij voelde, dat het steeds een waagstuk is om aan particulieren
of corporaties, tot dusverre noodlijdend, in eens veel geld in handen
te geven. Bij de voortdurende wisseling in ons bestuur onder de nieuwe

*) Met deze talenkennis (Scandinavische talen, Spaans, maar ook de klassieke en
de gewone moderne talen) stond hij ook dikwijls zijn vrienden bij moeilijkheden ten
dienste.
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wet zal het voor de bestuursleden nodig zijn, steeds waakzaam te zijn

tegen verkwisting, maar ook tegen onnodige schrielheid. Twee zaken
zullen steeds een beroep op het fonds moeten doen. In de eerste plaats de
uitgaven voor onze publicaties. De opvoering van de onkosten van het

drukken door de typografen is tegenwoordig voor elke vereniging met
eigen publicaties een nachtmerrie geworden. Ik voorzie, dat deze vereni-

gingen het voorbeeld van de typografen zullen moeten volgen om zich

te organiseren om zich schrap te kunnen zetten tegen de veeleisendheid
der drukkers en uitgevers. De laatsten hebben zelfs getracht, van de
toestanden onder de overheersing door de vijand gebruik te maken om
de uitgeverij in eigen beheer, zoals onze vereniging dat doet, radicaal

de nek om te draaien. Dit gevaar is nog niet geweken, en wij zullen

hiertegen waakzaam moeten blijven, evenals voor ons eerlijk deel in de
papiertoewijzingen. Ons Tijdschrift voor Entomologie, waarop helaas
nog veel te w^einig leden ingetekend zijn, is w^el het voornaamste orgaan,
vooral tegenover het buitenland. In de laatste jaren was het bijna steeds
plaatloos. Ons jubileumnummer is gelukkig weer een hoogtepunt ge-
worden, waarvoor dan ook waardering in binnen- en buitenland niet

is uitgebleven. De moeilijkheid met het bijvoegen van platen werd bij

verschillende entomologische verenigingen opgevangen door het stich-

ten van afzonderlijke fondsen voor het illustreren der annalen. Mo-
gelijk, dat hiervoor het legaat Reuvens aangew^ezen zou kunnen w^orden,

maar als dit eindelijk los komt, zal blijken, dat het voor dit doel nog
slechts een bescheiden bijdrage zal zijn.

De tweede zaak, die steeds veel geld zal kosten, is onze bibliotheek.

Voorlopig zal het inbinden en het weder op peil brengen van de tijd-

schriftseriën, waarop wij ingetekend zijn, w^el alle voor de bibliotheek
beschikbare geldmiddelen opeisen. De bibliotheek mag echter niet stil-

staan. Overal in de w^ereld nemen de entomologische publicaties toe en

dit alles kost veel geld voor aanschaffing, voor zo ver ruil niet mogelijk

is. Op de duur zal een vaste beheerder op de bibliotheek nodig zijn.

Nog een taak van de stichting zal zijn het steunen van entomologische
uitgaven. Hierbij zal vooral critisch toezicht van het Bestuur nodig zijn.

Het is gelukkig, dat de regering het subsidie, dat zij ons steeds zo karig

toegemeten heeft, nu heeft verhoogd. Want mijn uiteenzetting zal wel
duidelijk hebben gemaakt, dat ook de stichting Uyttenboogaart —Elia-

sen niet in staat zal zijn, aan al deze eisen te voldoen. Erkenning door
de regering van het enorme belang der entomologie voor de weten-
schappelijke èn de economische positie van onze samenleving zal, hopen
wij, toch eindelijk ook tot onze landsbestuurderen doordringen. Tijdens
zijn leven heeft Uyttenboogaart, waar hij kon, getracht enig begrip te

wekken voor de grote taak, die op de schouders der entomologen rust.

Hij deed dit in gesprekken met ambtenaren en voor de radio. Mogen
onze tegenwoordige bestuursleden zijn voorbeeld volgen, want in onze
trage wereld komt niets van zelf tot stand ; er moet voor gewerkt
worden. Dit is een taak, waarvoor wij gewoonlijk terugschrikken, doch
ook in dit opzicht moet aangepakt worden. Publiek en ambtenaren
zijn ten opzichte van de entomologie nog zo onpeilbaar diep achterlijk !

Uit mijn betoog, gedeeltelijk filippica, zal, hoop ik, duidelijk zijn, dat

de N.E.V. veel aan het echtpaar Uyttenboogaart —Eliasen te danken
heeft en ook in de toekomst zal hebben, zo de leden der N.E.V. de
juiste bestuurders zullen weten te vinden. In dit opzicht moeten ook al

onze leden gevoelen, dat op hen een plicht rust, en dat het niet geoor-
loofd is te denken, dat het bestuur wel voor alles zal zorgen. Neen,
het bestuur moet weten, dat het gesteund wordt door de belangstelling

van al onze leden, en dat het, w^anneer nodig, daarop een beroep kan
doen. Eerst dan zal het werk van het echtpaar Uyttenboogaart —
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Eliasen ten voile tot zijn recht komen. De vereniging moet tonen, dat
zij de schenking ten volle waard is.

Ten slotte mijn hartelijke dank aan J. B. Corporaal voor zijn hulp
bij de samenstelling van dit In Memoriam, en vooral voor het samenstel-
len van de bibliographie.

LIJST ZIJNER ENTOMOLOGISCHEPUBLICATIES.

(Afkortingen : E.B. ^ Entomologische Berichten, W.V. := Versi. Wintervergadering,
Z.V. = Versi. Zomervergadering, T.v.E. = Tijdschrift voor Entomologie).

N.B. Niet opgenomen zijn de verslagen in zijn diverse bestuursfuncties, en ook niet

alle opmerkingen, gemaakt bij mededelingen door anderen. Men zie hiervoor de

Verslagen van de Vergaderingen der Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

Geotrupes steccorarius L. aangetrokken door petroleum. —50e Z.V. 1895, T.v.E. 39
1896, p. XLIII.

I. Lamia textor L. uit jong hout kleiner dan uit oud hout. p. 23. —II. Vele bladluizen

op populier-stammen, p. 24. —III. Bidsprinkhanen bij Coblenz. p. 24. —
• 30e

W.V. 1897, T.v.E. 40 1897, p. 23—24.
Een reeks artikelen, verschenen in het Algemeen Handelsblad van 25 Aug. tot 16 Dec.

1900 over zijn reis naar Suriname enz.

Voortduren van Monomorium pharaonis L. -invasie in Amsterdam. 55e Z.V. 1900,

T.v.E. 43 1900 (1901) p. 73.

Collectie insecten in Suriname en Barbados verzameld. —I. Cicade met staart van
witte draden. —II. Beharus lunatus Fabr. doopt voorpooten in gom en vangt

daarmede insecten. —III. Platte wantsen onder schors van ,,Poisontree". —
IV. Vele Coleoptera met sleepnet en zeef gevangen, verder in spinnewebben. —
34e W.V. 1901, T.vE. 44 1901, p. 5—8.

I Nadere mededeeling over Beharus ? lunatus. —II. Europeesche roofwants vijand

der bijenteelt. —35e W.V. 1902. T.v.E. 45 1902, p. 36—37.

Taaiheid van leven der Coleoptera bij verblijf in zeewater. —57e Z.V. 1902, T.v.E.

45 1902, p. 80-81.

List of beetles, collected in the months of August and September 1900 in Surinam

(Dutch Guyana) and on the island of Barbados. —T.v.E. 45 1902, p. 112 —121.

Het Schrijverke. —E.B. 1-11 1903 p. 71-72.

I. Groote exemplaren van Calandra oryzae L. uit mais. —II. Hippodamia 1 3-puncfafa

L. var. borealis Weise fn. n. var. —III. Klein exemplaar van Cetonia aurata L.

—IV. lepenhout door Codiosoma spadix Herbst aangetast. —36e W.V. 1903,

T.v.E. 46 1903, p. 14.

Carabus monilis F. var. interruptus Beuthin. —
• E.B. 1-16, 1904, p. 128.

Donacia marginata Hoppe. —I.e. p. 128 —129.

Entomologische verzameling van het Landbouwproefstation te Tiel. —I.e. p. 129.

Pteleobius vittatus F. —l.c.p. 143.

Bembidium velox L. uit Tiel, met variaties, die mogelijk sprongvariaties zijn. —59e

Z.V. 1904, T.v.E. 47 1904, p. LII-LIII.

Aeschna grandis L. —E.B. 2-25, 1905, p. 2.

Nestbouw van Argyconeta aquatica. —l.c.p. 2-4.

Geotrupes hypocrite, —l.c.p. 4.

I. Coleoptera en andere insecten uit Australië. —II. Over Wassmann's „Zusammen-
gesetzte Nester und gemischte Kolonien der Ameisen". — III. Sirex gigas L.

van Amsterdam. —38e W.V. 1905, T.v.E. 48 1905, p. V-VI.
I. Cybister laterimarginalis de G. uit ringvaart Haarlemmermeer. —II. Necrobia ru[ipes

de G. met kinabast aangevoerd. —39e W.V. 1906, T.v.E. 49 1906. p. XVI.
Lijst van Coleoptera, verzameld in Dalekarlië (Zweden), Juni 1908. —E.B. 2-46,

1909, p. 297-301.

Entomologisch Microscoop naar J. B. Ericson. —E.B. 2-47, 1909. p. 315-316.

I. Glanzende en doffe $ ^ van Oryctes nasicornis L. — II. Veranderlijkheid der

spiegelvlekken bij het subgenus Bracteon. —III. Is Bembidium lampros Herbst

ab sc. properans Steph. synoniem met B. 14-striatum Thoms. ? —42e W.V.
1909, T.v.E. 52 1909, p. XXIV-XXVI.

I. Discussie pendulatie theorie, p. XLIX. — II. Haemonia zosterae F. Vangwijze,
biologic, p. LIII. —III. Oryctes nasicornis L. Levensduur imago p. LIV. —
64e Z.V. 1909, T.v.E. 52 1909. p. XLIX, LIII-LIV.
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Coleoptera verzameld in de omstreken van Maastricht en Valkenburg Juni 1909. —
E.B. 3-51, 1910, p. 34-39

Vallen voor Coleoptera. —l.c.p. 38.

Coleoptera verzameld in de omstreken van Maastricht en Valkenburg Juni 1909. 2e
Lijst. —E.B. 3-52, 1910, p. 60-63.

Ongewone vindplaats eener Oeverfauna. —E.B. 3-56, 1910, p. 101-102.

I. Discussie hongerindividuen van Schmitz. —II. Carabus clathratus L. en aberraties

daarvan. —43e W.V. 1910, T.v.E. 53 1910, p. XXXII, XXXIV-XXXV.
XLII.

Biologie van Ateuchus semipuncfafus F. —E.B. 3-61. 1911, p. 175 —176.

Eigenaardige houding van Broscus cephatotes L. —l.c.p. 176-177.

I. Geotrupini te Putten op de Veluwe in 1910. —II. Boekje van Sajó ,,Aus dem
Leben der Käfer". —III. Discussie. —44e W.V. 1911, T.v.E. 54 1911, p.

XI-XII.
I. Ateuchus semipuncfatus leeft op het Lido bij Venetië van menschen-uitwerpselen.

18 stuks levend naar Rotterdamsche diergaarde overgebracht, p, XLIV-XLVII.
—II. Exhaustor voor het vangen van kleine insecten, p. XLVII. —III. Dooden
van insecten, p. XLVII-XLVIII. —66e Z.V. 1911, T.v.E. 54, 1911, p. XLIV-
XLVIII.

I. Biologie van Ateuchus semipunctafus F. —II. Insecten van Centraal-Afrika. —III.

Zwam aangetast door microlepidoptera. —45e W.V. 1912, T.v.E. 55 1912,

p. XXXI-XXXII.
Die Coleopterenfauna der Niederlande. —Coleopt. Rundsch. 1 1912, p. 82-88.

Lijst van Coleoptera, verzameld op den Kinnekulle (Zweden) in Juli 1912. —E.B.

4-74, 1913, p. 19-23.

Merkwaardige kleuraberratie van Cicindela silvatica L. —l.c.p.- 24.

Merkwaardige Coleoptera te Rotterdam gevonden, —l.c.p. 24-25.

I. Bezoek aan den Kinnekulle en de entomologische resultaten daarvan. —II Lang
leven van Ateuchus semipunctatus F. —46e W.V. 1913, T.v.E. 56 1913, p.

XVIII-XX.
I. Voedsel van Polyphylla-larven. p. XI. —II. Kevers uit nesten van Mus domesticus

p. XIV. —III. Over het voorkomen van Carabus. p. XIV. —IV. Ocypus olens

in 1913 talrijk, p. XV. —V. Onderscheid Cicindela maritima en hybrida. p. XV.
—47e W.V. 1914, T.v.E. 57 1914, p. XI, XIV-XV.

Eenige opmerkingen betreffende Nederlandsche Carabus-vormen. —E.B. 4-83, 1915,

p. 176-177.

I. Coleoptera-fauna van de Zuidkust van Devon (Engeland). — II. Mogelijkheid,

dat de Zuid-Europeesche vormen van deze fauna niet geïmmigreerd zijn, maar
ijstijd-relicten. —48e W.V. 1915, T.v.E. 58 1915, p. XXIII-XXIV.

Corymbites nigcicornis Panz. van 's-Hertogenbosch ; Over de in Nederland voorko-
mende variaties van Carabus violaceus L. —70e Z.V. 1915, T.v.E. 58 1915,

p. LVIII-LIX.
Description d'une nouvelle espéce de Dineutes (fam. Gyrinidae, Col.) de l'île de For-

mosa. —Zoölog. Meded. (Leiden) 1 1915, p. 140.

Coleoptera uit Pakhuizen. —E.B. 4-87 1916, p. 237-239.

I. Demonstratie van Coleoptera uit pakhuizen. —II. Over ,,Die Instincte der Insecten
'

van O. M. Reuter. —49e W.V. 1916. T.v.E. 59 1916, p. XX-XXII.
I. Sitona grisea F. en S. gressoria F. schadelijk aan blauwe Lupinen op de Veluwe. —

II. C/eonus-soorten in aantal in een kuil. —71e Z.V. 1916, T.v.E. 59 1916,

p. CVII.
I. Sculptuur der dekschilden van Dictyopterus (Lycidae). — II. Nederl. Phaedon-

soorten. —III. Nederl. Coleoptera, uitsluitend in de prov. Limburg gevangen,
met Naamlijst. —50e W.V. 1917, T.v.E. 60 1917 p. V-XIII.

I. Invloed van strengen winter van 1917 op de insecten, speciaal de Coleoptera. p.

XVII-XIX. —II. Pytho depressus L. p. XIX-XX. —III. (Vermeende) Cam-
ponotus ligniperda L. p. XX. —IV. Sluipwespen op Calandra oryzae L. p.

XX. —51e W.V. 1918, T.v.E. 61 1918, p. XVII-XX.
Entomologisch onderzoek (p. 99-112) in: Verslag van het Biologisch onderzoek van

de Maas en hare oevers, ingesteld ingevolge opdracht van het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg. —Jaarboek 1918 van het Natuurhistorisch Genoot-
schap in Limburg, p. 93-112.

I. Entomologische resultaten van het biologische Maas-onderzoek. — II. Sphindus
dubius Gylh. uit gallen van Labiaat. —52e W.V. 1919, T.v.E. 62 1919,

p. VIII.
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Rectificatie {Carabus monilis var. interruptus Beuthin en Atheta contristata Kr.). —
E.B. 5-111, 1920, p. 202.

Boekbespreking (Wasmann, Die Gastpflege der Ameisen 1920). —E.B. 5-115, 1920,

E.B. 5-111, 1920, p. 202.

Kevers op Artemisia. —75e Z.V. 1920, T.v.E. 63 1920, p. LXXI-LXXII.
Polyphylla fullo L. —E.B. 5-117, 1921, p. 298-300.

In Memoriam Isaac Birger Ericson. —E.B. 5-119, 1921, p. 329-330.
Oryctes nasicornis L. te Jisp (N.-H.). —54e W.V. 1921, T.v.E. 64 1921, p. VIII-IX.
Achenium humile Nicol, uit aanspoelsel. —77e Z.V. 1922, T.v.E. 65 1922, p. XLV.
I. Orectochilus alricanus Ochs. —II. Monographische revisie van Dineutes door Ochs.

—III. Correctie op Régimbart. —57e W.V. 1924, T.v.E. 67 1924, p. XXXVI-
XXXVII.

Vochtige zomer had gunstigen invloed op ontwikkeling van Geofrupes-soorten. —
58e W.V. 1925, T.v.E. 68 1925, p. VIII-IX.

(Discussie bij Schoevers.) Larve in Narcissus-bol geen Brachycerus. —l.c.p. XLIII.

Een drieweeksche coleopterologische excursie op Gran Canaria en Teneriffe. —80e
Z.V. 1925, T.v.E. 68 1925, p. LXXV-LXXXIII.

I. Cerambyciden-larven uit rotan. — II. Veranderingen in de aanspoelsel-fauna. —
III. Coccotrupen uit dadelpitten. —59e W.V. 1926, T.v.E. 69 1926, p. XXVI-
XXIX.

In Memoriam David van der Hoop. Met portret. —T.v.E. 69 1926, p. I-II.

I. Dactylotrupes Uyttenboogaarti Eggers (nee Coccotrupes dactyliperda F.). —II.

Dacnirotatus Brachi Marcili. —Goni(o)pterus gibberus Boisd. — III. Voor
sculptuurverschillen van Olisthopus-soovten is opgave der vergrooting noodig.

—IV. De Europeesche Coleoptera van v. d. Hoop komen in het Amsterdamsch
Museum. —60e W.V. 1927. T.v.E. 70 1927, p. XXXI-XXXIII.

Some remarks regarding the discovery and the biology of Dactylotrupes Uyttenboo-
gaarti Eggers. —T.v.E. 70 127, p. 40-42.

Coleopterologische resultaten van verzamelreis naar Gran Canaria, Sept. -Oct. 1927. —
61e W.V. 1928, T.v.E. 71 1928, p. XXXV-XXXVI.

Anisotarsus cupripennis Germ. (nee. Notiobia variabilis Ct.) met graanladingen in

Gran Canaria ingeburgerd. —83e Z.V. 1928, T.v.E. 71 1928. p. LXXV.
Contributions to the knowledge of the Coleoptera-Fauna of the Canaries. —Gran

Canaria. —T.v.E. 71 1928, p. 111-113.

Pseudomyas doramasensis Uyttenb. van de laurierbosschen op Gran Canaria. —62e

W.V. 1929, T.v.E. 72 1929, p. XX.
Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary-islands. —VI. Descrip-

tion of a new genus and species belonging to the Carabidae. —VI. Description

of a new species of Troglops Er. (Cephalogonia Woll.) (Col. Cantharidae). —
T.v.E. 72 1929, p. 155-161.

Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary-Islands. —IX : Descrip-

tions of new Tenebrionidae (Col.) p. 341-350. —X : Description of a new
Codiosoma (Col. Cure.) p. 351-352 ; XI : Descriptions of two new Species of

Curculionidae (Col.) p. 352-355. —XII (von Fritz van Emden, Nr. 42) :

Ein neuer Nesacinopus von Gran Canaria (Col. Carab.) p. 355-358. —T.v.E. 72

1929, p. 341-358.

I. Goniopterus schadelijk in de Euealyptus-aanplantingen in Argentinië en de bestrij-

ding ervan. —II. Voorbeelden van geïmporteerde snuitkevers. —III. Het ver-

wijderen zelfs van verkeerde etiketten ongeoorloofd bij museum-exemplaren. —
63e W.V. 1930, T.v.E. 73 1930, p. V-IX.

I. Invloed strenge winter op kevers. —II Scolytus Ratzeburgi Janson. —85e Z.V.
1930, T.v.E. 73 1930, p. LXXXVII-LXXXVIII.

Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary-Islands. Synopsis of the

Results of the Collecting-excursions 1925 and 1927. Coleoptera. —T.v.E. 73

1930, p. 211-235.

Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary-Islands XIII. Description
of a new species of the genus Corticacia (Col. Lathridiidae). —T.v.E. 73 1930,

p. 275-278.

I. Orchideeënkever Xylosandcus morigerus Blandf. is ook in Nederland geconstateerd.—III. Studie van Trägard over de boorgangen der Ipiden. —64e W.V. 1931,

T.v.E. 74 1931, p. XIX.
Vergelijkende studie over de soorten van het genus Otiorrhynchus s.str. (Col. Cure),

behoorende tot Reitter's 4e en 5e Rotte. —T.v.E. 74 1931, p. 281-298.
I. Otiorrhynchus veterator Uyttenb. n.sp., verspreidingsgebied. —II. ^ van Xyle-
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borus Saxeserti Ratz, in Nederland gevonden. —III. Andere houtkevers. —IV.

Zuignapjes der $ tarsen bij Gyrinidae zitten aan de buitenzijde. —V. Ver-

meldenswaardige kevervangsten, o.a. Polydrosus chrysomela Ol., van Texel. —
65e W.V. 1932, T.v.E. 75 1932, p. V-VIII.

I. Onderscheiding Otiorrhynchus veterator Uyttenb., met Duitsch résumé. —II. Eenige

merkwaardige vangsten in 1931, o a. van Texel. —87e Z.V. 1932, T.v.E. 75

1932, p. LXVII-LXIX.
Een nieuwe Otiorrhynchus (Col. Cure.) uit Nederland. —T.v.E. 75 1932, p. 259-263.

Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary-Islands XIV : On secon-

dary sexual differences in the genus Aphanarthrum (Col. Ipidae). —T.v.E. 75

supplt. 1932, p. 56-59.

I. Otiorrhynchus Marquardti Fald. en veterator Uyttb. geen synoniemen. —II Trito-

Hum Gebieni n. sp. —66e W.V. 1933, T.v.E. 76 1933, p. XLI—XLII.

Viering 100-jarig bestaan der Entomological Society of London. —88e Z.V. 1933,

T.v.E. 76 1933, p. LVII— LX.
Die Arten der 4ten und 5ten Rotte (im Sinne Reitter's) des Subgenus Otiorrhynchus

s.str. (Col. Cure.) —T.v.E. 76 1933, p. 217—276.
Über die Artberechtigkeit und die geographische Verbreitung des Otiorrhynchus vete-

rator Uyttenb. —Entom. Blätter 29 1933 p. 78—82.
Curculionidae. In Visser, Karakorum I, 1935 p. 327 —328.

I, Cathormiocerus britannicus Blair en C. myrmecophilus Seidl. wel uit Z. -Engeland,

maar niet bij ons bekend. —II. Over Otiorrhynchus impressiventris Fairm., O»
singularis L. en O. veterator Uyttb. —III. Discussie bij Schoevers en bij Stärcke.

—67e W.V. 1934, T.v.E. 77 1934. p. XXIV^XXVI.
I. Gerst aeckeria-soort uit Cactus ontwikkeld, p. LVIII. —II. Beteekenis genitaliën voor

de systematiek, p. LXII. —89e Z.V. 1934, T.v.E. 77 1934, p. LVIII, LXII.

Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary-Islands XVII : Remarks
concerning collections of Canarian Coleoptera in the Zoological Museum at

Hamburg and in the Museo Pietro Rossi at Duino. —T.v.E. 77 1934, p. 162

—

166.

Revision des Genus Tribolium (Col. Ten.). —Entom. Blätter 30-1, 1934. p. 20—31.

I. Insecten met bananenbooten van Jamaica levend aangevoerd. —II. Insecten met
Orchideeën van Brazilië en Ned. O. -Indie. —III. Onderscheid van S.rocalus-

soorten ligt in structuur-verschillen. —IV. Verklaring, waarom in Zweden wel
en bij ons niet de Ipiden-plagen zich zoo uitbreiden. —

• V. Onderzoek leefwijze

Otiorrhynchus veterator Uyttb. —68e W.V. 1935, T.v.E. 78 1935, p. XLI—
XLIII.

Ein neuer Auletes (Col. Cure.) von den Balearen. —Entom. Blätter 31 1935, p. 247

—

248.

Report on Canarian Coleoptera collected by R. Frey and R. Storâ in 1931 for the

Museum Zoologicum Universitatis Helsingfors (Contributions to the knowledge
of the Fauna of the Canary-Islands XVI). (Iter entomologicum ad Insulas

Canariensis anno 1931 a Richard Frey et Ragnar Storâ factum. N:o 2.).

—Societas Scientiarum Fennica., Commentationes Biologicae VI. 2, 1935, p. 1

—17.
Remarks concerning canarian and madeiran Coleoptera in the collection of the Museo

,, Pietro Rossi" (Contributions to the Fauna of the Canary-Islands XVIII). —
Publicazioni del Museo Entomologico , Pietro Rossi ', Duino N. 1. —1 Maggio
1936 XIV, p. 3—6.

Contributions to the Fauna of the Canary Islands XXI. A propos dun Pimelia de
Gomera. —E.B. 9 (niet 10) 217, 1937, p. 343—344.

I. Phyllotreta tetrastigma Com. en Ph. dilatata Thorns, zijn geen afzonderlijke soorten.—
•

II. Trachyphloeus Heymesi Hüben th. en Larinus sturnus Schall, nieuw voor
Nederland. — III. Verschillende geïmporteerde kevers. —70e W.V. 1937,
T.v.E. 80 1937, p. II— III.

Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary Islands XIX. —T.v.E.
80 1937, p. 75—118.

Het groote nut van den Plantenziektenkundigen Dienst. Iets uit de geschiedenis der
Entomologie (Een interview met Dr. D. L. Uyttenboogaart uit Heemstede, door
A.P.S.). —Oprechte Haarlemmer Courant van 20 Augustus 1937.

Trogoderma granarium Everts en versicolor Creutzer (Col. Derm.). —E.B. 10 1938,
p. 40—42.

I. Geïmporteerde larve van boktor (Moneilema spec.) verplaatst zich buiten haar na-
tuurlijk milieu, p. LUI —LIV. —II. Bladmijnen op kool van Ceutorrhynchus
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contractus Mrsh. p. LIV —LVI. —III. Ptinus tectus Boield. schadelijk aan visch-

voer. p. LVI. —IV. Aantasting van geëxporteerde zakjes zaad van Cyclamen
had in buitenland plaatsgevonden. —71e W.V. 1938, T.v.E. 81 1938, p. LIII—
LVII.

Die Reismehlkäfer der Gattung Tribolium. —Mitteilungen d. Gesellsch. f. Vorrats-

schutz E.V. 14—3, 1938, p. 34—37; 14—6, 1938, p. 74—76; 15—1, 1939, p.

10—13.
Causerie over reis in Zuid-Afrika. —94e Z.V. 1939, T.v.E. 82 1939, p. LXXVI—

LXXVIII.
Over het nut van het verzamelen van insecten. Interview, uitgezonden door de V.A.R.A,

te Hilversum op 8 April 1939. (Manuscript, in Bibl. N.E.V.).
Eine neue ^ca//es-Art von den Kanaren. —Ent. Blatt. 35—4. 1939, p. 14.

Einiges über Azorische Ruesselkaefer. —E.B. 10-235, 1940, p. 265—271.

Vertooning na een korte inleiding van eenige films van zijn reis naar Zuid-Afrika. —
2e Herfstverg. 139, T.v.E. 83 1940, p. XIV.

Biologische rassen en zeldzame snuitkevers. —73e W.V. 1940, T.v.E. 83 1940, p.

XV—XVII.
Achteruitgang van den meikever in Nederland. —95e Z.V. 1940, T.v.E. 83 1940, p.

LXIV—LXV.
In Memoriam Frans Titus Valck Lucassen 1885 —1939. Met portret. —T.v.E.

83 1940, p. 1—2.
Ein neuer Pterostichus von der Insel Tenerife (Col. Carab.) (XXV. Beitr. z. Kenntn.

d. Fauna d. Kanar. Ins.). —Mitt. Münchener Ent. Ges. 30-3. 1940, p. 869—870.
Voyage de M. Ch. Alluaud aux îles Canaries (1889 —90) et à l'archipel de Madère

(1938). —Coléoptères Curculionides (Contrib. to the knowl. of the Fauna of
the Canary Isl. XXIV). -^ Rev. franc d'Ent. 7—2, 1940 p. 49—70.

(Met Dr. Fr. Zumpt) Curculioniden von den Kanaren in der Sammlung G. Frey. —
Mitt. Munch. Ent. Ges. 30-2, 1940. p. 667—678.

De Meikevers. —96e Z.V. 1941. T.v.E. 84 1941, p. XLIX -L.
Curculionidae van Nederland en Noord- West-Dui tschland. —75e W.V. 1942, T.v.E.

85 1942, p. XX—XXII.
Nederlandsche CurcuÜoniden. —97e Z.V. 1942, T.v.E. 85 1942, p. LV—LVI.
Die Hegeter-Arten der Insel Tenerife (Col. Ten.). —Mitt. Munch. Ent. Ges. 32-2,

1942, p. 536—549.
Beschreibung einer neuen Rüsselkäferart (nr. 194), Elleschus albosuiuralis nov. spec. —

Bombus Nr. 24, 1943, p. 106.

(Met J. B. Corporaal) Dr. D. Mac Gillavry 75 jaar. —E.B. 11-258 1944. p. 185.

Mededeelingen over Nederlandsche Coleoptera. —E.B. 11-258, 1944, p. 188—190.
Afwijkende Curculioniden —76e W.V. 1943 T.v.E. 86 1943 (1944), p. XIII-XIV.
Crep/dodera-soorten. —98e Z.V. 1943. T.v.E. 86 1943 (1944), p. LIII-LIV.
Boekbespreking : I. Carl H. Lindroth : Die Fennoskandischen Carabidae. —II. Cata-

logus Insectorum Sueciae (Opuscula entomologica editit Societas entomologica
lundinensis). —E.B. 12-271/272. 1946, p. 70—71.

Entomologische avonturen op de Canarische eilanden. —I.e. p. 72—83.

Nieuwe en merkwaardige Nederlandsche Coleoptera. —77e: W.V. 1944, T.v.E. 87
1944 (1946), p. XII.

Het verschil tusschen Phytonomus en Hypera. —78e W.V. 1946, T.v.E. 89 1946

(1948), p. XXVIII.
De geschiedenis van mijn verzameling. —T.v.E. 87 1944 (1946), p. 92—103.

Schoevers en de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. — Landbouwkundig
Tijdschr. 58-703, 1946, p. 652-653.

De groote manoeuvres der Ned. Ent. Ver. in de laatste halve eeuw. T.v.E. 88 1945
(1947), p. 19-38.

Posthuum is verschenen :

Coleoptera (excl. Staphylinidae et Hydrophilidae) von den Azoren und Madeira (Iter

entomologicum et botanicum ad insulas Madeiram et Azores anno 1938 a
Richard Frey, Ragnar Storâ et Carl Cedercreutz factum. N.o 12.). Societas
Scientiarum Fennica., Commentationes Biologicae VIII, 12, 1947, p. 1 —15.


